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הרב שמעון אלהרר-
שליח חב"ד באזור ערד וים המלח

הנדון:טכס בת המצווה של בר על המצדה ומכתב הוקרה לכל העוסקים
במלאכה
ביום שישי  21/01/2011בשעה  9:30נפגשנו הרב שמעון אלהרר ומשפחת ורקר למרגלות המצדה לחגיגת בת
המצווה של בר .
עם ההגעה לאתר עוד טרם כניסתנו לרכבל החלה ההתרגשות והציפייה לבאות....הרב שמעון קיבל אותנו בחיוך רחב
ויחד צעדנו לכיוון הרכבל .עוד טרם הכניסה לרכבל צפינו בסירטון קצר ומעניין .,שנותן רקע על בנייתה של מצדה
ע"י
הורדוס,כשהסיפור העיקרי הוא סיפורם של היהודים ,שנלחמו מלחמת גבורה מעטים מול רבים ,אל מול הרומאים.
רושם רב השאיר הסרטון עת נתן הסבר ממצה להחלטה הלא שגרתית של עשרת הלוחמים שנותרו להתאבד ולא ליפול
לידיהם של הרומאים.
עם כניסתנו לרכבל פצח הרב שמעון בשירה אליו הצטרפו שלושת הכליזמרים ,שעד רגע זה לא נראו  :יבגני על
החצוצרה ושני חבריו על הסקסופון והאקורדיון.
ההפתעה .......הייתה מושלמת הן לבר והן ולשאר בני המשפחה.תוך שניות הצטרפה בר ,בני המשפחה וכל שאר
הנמצאים ברכבל לשירה,לריקודים ולשמחה שפרצה ,כשהנוף המדברי הבתולי והקסום שנשקף מהרכבל המטפס ועולה
לכיוון המצדה
מוסיף על ההתרגשות והשמחה.על כל אלה מנצח בגאון הרב שמעון אלהרר ,שליח חב"ד האחראי על איזור ערד וים
המלח.חברים הייתה זאת רק ההתחלה אבל ברור היה לי שההמשך יהיה מרגש ומרתק לא פחות......
עת הגיענו לפסגת המצדה צעדו בראש התהלוכה רבינו ושלושת הכליזמרים לכיוון טכס הפרשת החלה ,כשהם פוצחים
בניגונים חסידיים ואחריהם כלת בת המצווה בר מלווה בחופה מטלית שנפרסה מעליה ע"י בני המשפחה:האח עמית בני
הדודים ערן
ורועי ועבדכם הנאמן האבא של בר -רענן ולאחריהם כל בני המשפחה.
טכס הפרשת החלה היה בניהולה המעולה של הג'ב שרה ,שנתנה לבר ולבני המשפחה ,הסבר ממצה על חשיבותה של
המצווה .
בר היתה נרגשת מאד מהמעמד המיוחד והלא שיגרתי ,כשכל עיני המשפחה מופנות לעברה -הלא היא כלת בת המצווה.
בר לקחה בידיה מקערת הבצק אותו הכינה שרה .חזרה אחריה על ברכת הפרשת החלה והחלה בלישת הבצק והכנת
החלה .אחריה ללישת הבצק והכנת החלות הצטרפו כל בני המשפחה.
ההמשך היה בבית הכנסת שם הפתיע אותנו קול שופר .....ואחריו הופיע שחקן בלבוש לוחם יהודי מהתקופה הרומאית
,שהזמין את בר לברך את בני המשפחה ואותי לברך את בר בברכת כוהנים ..

בר קיבלה במעמד זה מגילת קלף מידיו של הרב שמעון אלהרר המציינת את אירוע בת המצווה שנחגג לה על
הר המצדה.
לסיכום ברצוני להודות מקרב לב בשמה של בר ובשם כל בני המשפחה לרב שמעון אלהרר לגב' שרה לצוות
הכליזמרים בניצוחו של יבגני ולכל שאר העוסקים במלאכה על :האירוע המרגש והחוויתי שהשאיר רושם רב ושהיה
מאורגן להפליא על כל פרטיו קטן כגדול.
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